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 22از  ........................نمره نهائی: 

 وضیحات ضروری:ت

براي مورد داوري توسط گروه قرار مي گيرد.  ميزان انطباق عملكرد با روش تحقيق مصوب ابالغ شده، ،یك شمارهشاخص در  

 گيرد.فني مؤسسه در اختيار گروه ارزشيابي قرار مي –روپوزال مصوب كميته علمي پارزیابي عملكرد محقق در این بند، 

ميزان گيرد.( ملي )كه روش تحقيق از طرف مجري ملي، در اختيار مجري استاني قرار مي هايهمچنين در خصوص زیرپروژه

  يرد.گتسلط ایشان به نحوه اجراي پروژه مورد ارزیابي قرار مي

 شود.باشد، ارزیابي ميدستيابي به اهدافي از پژوهش كه در سالهاي اجراي پروژه قابل انتظار مي ،دو شمارهشاخص در  

شاخص باشد. موضوعي كه در اجراي پروژه، انطباق پيشرفت عمليات اجرایي با زمانبندي مصوب، مورد تاكيد ميدر كل دوره  

 مورد نظر براي ارزیابي مي باشد. سه شماره

 و ثبت جزئيات كل مراحل اجرایي پروژه و آمار و اطالعات مربوطه، انتظاریست كه از پژوهشگربراي هر طرح تشكيل پرونده  

براي هر طرح/ پروژه مورد ارزیابي و مستند سازي فعاليتها، كيفيت پرونده تشكيل شده  ،چهارشاخص شماره وجود دارد. در 

 خواهد بود.

ميزان باشد. اندركاران پروژه، اولين و مهمترین وظيفه پژوهشگر ميتشكيل تيم اجرایي و تفكيك وظایف هر كدام از دست 

مورد ارزیابي قرار  پنجشاخص شماره در  / همكاران و توانایي بكارگيري ایشان در مراحل اجراموفقيت مجري در انتخاب مشاور

 گيرد.مي

شود، موضوع مياعالم گروه نظارت و ارزشيابي ساليانه كه در جلسات ارزشيابي به مجري ارائه شده توسط هاي عمل به توصيه 

 مي باشد.شش شاخص شماره مورد ارزیابي در 

ورد توجه در جلسه ارزشيابي بصورت پاورپوینت خواهد بود. الزم است اصول علمي و فني مربوط به ارائه مطلب مارائه گزارش  

 شود.سنجيده مي هفتشاخص شماره دهي به عملكرد مجري در و این موضوع براي ارزیابي و نمره محققين محترم قرار گيرد

 يتهايفعالهمچنين و فعاليتهاي صورت گرفته  ياجرا يفيتك، عالوه بر موارد مندرج در پروپوزال و وظایف مشخص مجري 

 شود.ميبررسي  شاخص شماره هشت،، موضوعي است كه مورد توجه گروه ارزیاب بوده و در يمجر یژهو و يابداع

 

 توجه بسیار مهم:

جداگانه و ، روههر كدام از اعضای گتوسط ها ، عملكرد محقق براساس این شاخصطرح یاجرا یابیارزشبرنامه  در

گزارش  یابیدر ارز)میانگین نمرات سالهای اجرای طرح(  یابیارزش ینانتیجه و شود یم یابیكنترل و ارز یانهبصورت سال

گزارش را شامل  ییدرصد از نمره نها 22بخش، در كل،  ینا نمره شود.میخواهد  تاثیر داده )بعد از خاتمه پروژه( یینها

 .شودیم

 ت، ارزیابی و پیگیری طرحهای تحقیقاتی مؤسسهاداره نظار –با سپاس 


